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Vážení čtenáři,
druhý bulletin letošního roku představuje další z novinek v Informačním centru. Tentokrát zábavné tvoření se zaručeným výsledkem.
Z březnových akcí vybíráme ty, které byste si neměli nechat ujít - dobrodružné putování s Tomášem Kubešem a představení pražského
Divadla Viola.
David Mrnka přijede besedovat o svém filmu Milada, který má celkem 10 nominací na Českého lva. Setkat a popovídat si s ním o filmu
bude možné po projekci.
Příjemné čtení a těšíme se na setkávání na akcích.
Pellyho domy

zveme Vás
Za stromovými lidmi, lidojedy a přírodou Papuy
"Jestli v cestovatelské „partě“ píšící pro Lidé a Země někdo patří ke
skutečným dobrodruhům, pak je to Tomáš Kubeš." Takto uvádí časopis
Lidé a země rozhovor s Tomášem Kubešem, který si můžete přečíst zde.
O své dobrodružné cestě do doby kamenné, za zajímavostmi a krásami
nepřístupných míst Papuy Nové Guiney přijede Tomáš vyprávět i do
Police nad Metují. Setkat se s ním můžete na projekci v úterý 6. 3. 2018
od 18:00 hod v Kolárově divadle.
Nenechte si ujít vyprávění fotografa, novináře a cestovatele Tomáše Kubeše.
Foto: Tomáš Kubeš

doporučujeme
Commedia finita a Ema Destinnová
Před 140 lety, 26. února 1878, se narodila Emilie Pavlína Věnceslava
Kittlová, známá jako Ema Destinnová nebo Emmy Destinn - světoznámá
česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost. Ema se narodila
jako druhá nejstarší dcera z pěti dětí důlního podnikatele, majitele realit
a kulturního mecenáše Emanuela Kittla a operní pěvkyně Jindřišky,
rozené Šrutové. Byla umělecky velmi nadaná: malovala, psala, učila se
hře na housle, navštěvovala hodiny zpěvu u profesorky Marie von
Dreger Löwelové-Destinnové. Právě jméno své učitelky si zvolila za
umělecký pseudonym.
Ema měla zářnou kariéru, během níž se dostala i do Metropolitní opery v New Yorku. Po návratu do rodné země se však stala terčem
politické šikany, která postupně ukončila její kariéru a kdysi slavná Ema Destinnová vystupovala v malých sálech...
Před 30 lety spatřila světlo světa hra Commedia finita, která je inspirovaná osudem této slavné operní pěvkyně a prostředím, které ji
obklopovalo. Commedia finita ale není představením, které by divákovi nevykouzlilo úsměv na rtech. O životě Emy Destinové v něm
vyprávějí čtyři ženy - její pedagogická konkurentka, dále uklízečka, společnice a komorná. Jejich výpovědi jsou nejen o úspěších a
pádech Emy Destinnové, ale zároveň i jsou ukázkou lidské závisti a malosti. Autorkou hry je Viktoria Hradská, která skrze čtyři
charaktery žen ztvárnila tragikomický komentář k „údělu umění v Čechách". Před třiceti lety, kdy komedie vznikla, se s uměním
zametalo zcela stejně, a tak byla hra po zásluze potrestána. Rozhlasové ztvárnění v podání Jiřiny Jiráskové bylo jaksepatří
cenzurováno a z textu zůstalo takřka pouze torzo.
V inscenaci pražského divadla Viola, režírované Lídou Engelovou, se představí Dana Černá, Jana Synková, Daniela Kolářová a Máša
Málková. Postavy jsou fiktivní a ve svých promluvách představují různé typy lidské povahy. Dana Černá představuje závistivou
konkurentku Emy Destinové. Tu sama herečka označuje za Salieriho v sukních. Lidskou malost a omezenost zosobňuje Jana Synková
v postavě uklízečky Emy Destinnové. Intriky a faleš charakterizují postavu společnice v podání Daniely Kolářové. Máša Málková v
inscenaci zastupuje nechápavou mladou generaci, která když něčemu nerozumí, tak to ze zásady odmítá…
Hru si režisérka Lída Engelová vybrala pro to, že poukazuje na výjimečnost určitých jedinců, kteří jsou v současném světě stále
nepochopeni nebo dokonce odmítáni: „Přišlo mi, že je znovu třeba velmi silně akcentovat, jací také jako Češi jsme – jsme také malí,
závistiví, nevelkorysí. Vše, co nebyla Ema Destinnová. A přesně o tom je tato hra, publikum se válí smíchy, ale přitom je to humor
hořký.“
Divadlo Viola u nás bude s představením hostovat v pátek 9. 3. 2019 od 19:00 hod. Zveme Vás do polického Kolárova divadla
na hru Commedia finita.
Foto: Viktor Kronbauer

zajímavosti
Snímek Milada má celkem 10 nominací na Českého
lva
V pondělí 12. března 2018 v 19:00 hod bude uveden v Kolárově divadle
v Polici nad Metují film Davida Mrnky MILADA. Tento snímek byl v rámci
25. Českého lva nominován mj. mezi nejlepší filmy roku 2017. Přehled
nominací je k dispozici zde.
Zveme vás na projekci, která se mimořádně uskuteční s osobní účastí
režiséra a scénáristy filmu Davida Mrnky, který má k našemu kraji blízký
a vřelý vztah, a který přijal pozvání do Police.

novinky
Hraní s pískem na obrázcích Jaroslava Soumara
Znáte pískované obrázky? Jedná se o kreativní tvorbu obrázků pomocí
barevného písku, která se stává stále populárnější napříč věkovými
kategoriemi. Pískované obrázky jsou, i díky spolupráce s panem
Jaroslavem Soumarem, novinkou v sortimentu našeho informačního
centra.
Práce s pískem rozvíjí jemnou motoriku, podporuje představivost a
soustředění a skvělý výsledek je vždy zaručen :-) Pan Soumar pro
informační centrum vytvořil dva motivy s regionální tematikou –
obrázek s kaplí na Hvězdě a děti na výletě, za kterými je silueta Ostaše.
Foto: archiv Pellyho domů
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